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PENGARUH JUMLAH TANGGUNGAN, LITERASI KEUANGAN, DAN 

KOMPETENSI PERUSAHAAN TERHADAP PERMINTAAN  

ASURANSI DENGAN KECENDERUNGAN MEMBELI  

SEBAGAI VARIABEL MEDIASI 
 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the effect of the number of dependents, financial 

literacy, and company competence on insurance demand with the tendency to buy as a 

mediating variable. The number of respondents from this study were 242 respondents who had 

a minimum age criteria of 24 years and lived in Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, 

Sidoarjo and Lamongan. The technique for analyzing data uses Partial Least Square Structural 

Equation Modeling (PLS-SEM) using the WarpPLS 6.0 program. The results of this study 

explain that the number of dependents has a significant positive effect on insurance demand, 

financial literacy has a significant positive effect on insurance demand, company competency 

does not have a significant positive effect on insurance demand and the tendency of a non-

significant positive effect on insurance demand. 

Keywords: number of dependents, financial literacy, company competence, buying tendency, 

insurance demand. 

 

PENDAHULUAN 
 

Manusia dicipkatan oleh Tuhan 

dengan sempurna dibandingkan mahluk 

lainnya yaitu memiliki akal sehat, 

sehingga dapat merencanakan kehidupan 

kedepannya tentunya membutuhkan biaya 

yang begitu banyak untuk mencapai 

keinginan dimasa depan. Namun jarang 

yang mengetahui bahwa masa depan bisa 

direncanakan atau pun mengurangi resiko 

yang akan datang dengan perencanaan 

yang baik. Menurut Certified Wealth 

Management Assosiciation definisi dari 

Wealth Management adalah sistem yang 

komperhensif dan kohesif yang bertujuan 

melindungi & menjaga aset, 

menumbuhkan aset akumulasi, dan aset 

transisi. Terdapat juga 3 pilar ilmu Wealth 

Management yaitu, (1) Wealth Protection 

& Preservation, (2) Wealth Growth & 

Accumulation, (3) Wealth Distribution & 

Transition. (“Certified Wealth Managers’ 

Assosiciation,” n.d.) 

Pilar Wealth Management yang 

pertama adalah Wealth Protection & 

Preservation, memiliki tujuan untuk 

proteksi aset yang dimiliki. Dimana pilar 

petama memiliki beberapa produk (1) 

Asuransi, (2) Trust, (3) Diversification 

dan, (4) Residence & Citizenship. Pilar 

kedua Wealth Growth & Accumulation, 

bertujuan menumbuhkan kekayaan dan 

akumulasi aset. Dimana produk pilar 

kedua adalah (1) Tax Management, (2) 

Investment Management, (3) Business 

Venture dan (4) Money Management. Dan 

pilar yang ketiga Wealth Distribution & 

Transition, yang bertujuan 

mendistribusikan kekayaan dan transisi 

aset. Memiliki produk (1) Estate dan (2) 

Pension / Retirement. (“Certified Wealth 

Managers’ Assosiciation,” n.d.) 

Kali ini akan lebih berfokus 

kepada pilar pertama Wealth Management 

mengenai Wealth Protection & 

Preservation dengan produk (1) yaitu 

asuransi. Economy.okezone.com, (2016) 

diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

menyatakan, tingkat utilitas atau 

penggunaan produk asuransi oleh 
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masyarakat Indonesia baru 11,81 persen. 

"Masih ada potensi pasar sebesar 88,19 

persen untuk mencapai Indonesia yang 

lebih terproteksi," ujar dia dalam 

konferensi pers penyelenggaran Insurance 

Day di Jakarta, Senin (17/10/2016). 

Terdapat banyak bentuk asuransi meliputi 

asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, 

asuransi kesehatan, dan juga asuransi 

kebakaran. Asuransi memiliki beberapa 

fungsi diantaranya sebagai: (i) 

mengalihkan sejumlah resiko (ii) jaminan 

bagi suatu pihak untuk mendapatkan 

perlindungan atas segala risiko kerugian 

yang mungkin terjadi (iii) memperkecil 

potensi kerugian yang besar bila 

mengeluarkan biaya sendiri saat terjadi 

suatu risiko. 

Salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan untuk memiliki 

asuransi adalah literasi keuangan yang 

dimiliki oleh masyarakat indonesia. 

Menurut Mahdzan & Peter Victorian, 

(2013) literasi keuangan diartikan sebagai 

kemampuan seseorang untuk 

merencanakan keuangannya secara efektif 

dengan menggunakan tabungan untuk 

mengakumulasi kekayaan, yang diikuti 

dengan mempertahankan kekayaan dari 

kerugian dan depresiasi. Secara umum, 

orang yang memiliki financial literacy 

yang tinggi akan lebih ingin membeli 

asuransi.  

Menurut Ulbinaite, A., et. al (2013) 

Kompetensi merupakan kemampuan yang 

dimiliki oleh seorang individu pada bidang 

tertentu. Dengan demikian yang dimaksud 

dengan kompetensi penyedia jasa asuransi 

adalah kemampuan, kecakapan yang 

berasal dari pengetahuan, keterampilan, 

nilai dan sikap penyedia jasa asuransi untuk 

memenuhi semua kebutuhan nasabah. 

Selain itu, penyedia jasa juga harus mampu 

memberikan penjelasan kepada konsumen 

tentang manfaat produk-produk asuransi 

dari Prudential. Komptensi penyedia jasa 

asuransi meliputi empat aspek yaitu 

kepedulian, kemampuan memuaskan 

kebutuhan nasabah, kemampuan 

menyediakan layanan yang berkualitas dan 

mampu membantu dalam pembuatan 

kontrak asuransi. Semakin tinggi 

kompetensi yang dimiliki penyedia jasa 

maka konsumen akan memutuskan untuk 

membeli asuransi.

 

 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 
 

Permintaan Asuransi 

Permintaan produk asuransi 

merupakan tindakan konsumen atas 

kesediaannya mengunakan produk tersebut 

dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan 

rasa aman dan perlindungan sesuai pilar 

pertama dari wealth management yaitu 

wealth protection &  preservation. 

Ilmu ekonomi mendefinisikan 

permintaan sebagai jumlah barang atau jasa 

yang ingin dan mampu dibeli oleh 

konsumen, pada berbagai tingkat harga, dan 

pada waktu tertentu. Berdasarkan konteks 

penelitian yang dilakukan oleh Mahdzan, 

permintaan produk asuransi dapat diukur 

sebagai variabel kontinu dari perkiraan 

premi tahunan yang bersedia dan mampu 

dibayar oleh para pemegang polis asuransi 

jiwa. Variabel kontinu merupakan variabel 

yang dapat memuat variabel seperangkat 

nilai yang tidak terbatas antara dua 

tingkatan variabel. Variabel kontinu ini 

mempunyai sifat  nilai pecahan (Mahdzan 

dan Peter Victorian, 2013). 
 

Pengaruh jumlah tanggungan terhadap 

permintaan asuransi 

Penelitian Yunilas, (2005) 

menyatakan jumlah anggota atau jumlah 

tanggungan keluarga berpengaruh negatif 

terhadap curahan jam kerja. Hasil 

penelitian Mahdzan &Peter Victorian, 

(2013) menyatakan ada perbedaan yang 

signifikan antara kelompok jumlah 

tanggungan menunjukan bahwa individu 

dengan tiga tanggungan memiliki 

permintaan tertiunggi untuk asuransi jiwa, 

diikuti oleh individu tampa tanggungan, 
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satu tanggungan, dan terakhir, dua 

tanggungan. Sehingga semakin banyak 

jumlah tanggungan maka semakin banyak 

permintaan asuransi jiwa.  Berdasarkan 

uraian tersebut maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Jumlah tanggungan berpengaruh 
positif signifikan terhadap permintaan 

asuransi. 

 

Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap 

Permintaan Asuransi 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Atkitson & Messy, (2012) dari OECD 

menyatakan bahwa literasi keuangan 

merupakan kombinasi dari pengetahuan 

keuangan (financial knowledge), sikap 

keuangan (financial attitude), dan perilaku 

keuangan (financial behavior). Menurut 

Mahdzan & Peter Victorian, (2013) Literasi 

keuangan dideskripsikan sebagai 

kemampuan untuk merencanakan 

keuangan seseorang secara efektif dengan 

menggunakan tabungan untuk 

mengakumulasi kekayaan, diikuti dengan 

pemeliharaan kekayaan tersebut secara 

hati-hati terhadap depresiasi dan kerugian 

nilai, dan akhirnya, distribusi kekayaan 

pada tahap selanjutnya dari kehidupan 

seseorang. Secara umum, penelitian telah 

menemukan bahwa individu dengan literasi 

keuangan yang tinggi lebih mungkin 

terlibat dalam perencanaan keuangan, 

termasuk berinvestasi dalam unit trust dan 

membeli asuransi jiwa, dibandingkan 

dengan individu dengan tingkat literasi 

keuangan yang lebih rendah. Berdasarkan 

uraian tersebut maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H2 : Literasi keuangan berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

permintaan asuransi. 

 

Pengaruh Kompetensi Perusahaan 

Terhadap Permintaan Asuransi 

Kompetensi merupakan 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang 

individu pada bidang tertentu. Demikian 

yang dimaksud dengan kompetensi 

penyedia jasa asuransi adalah kemampuan, 

kecakapan yang berasal dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap penyedia jasa 

asuransi untuk memenuhi semua kebutuhan 

nasabah. Selain itu, penyedia jasa juga 

harus mampu memberikan penjelasan 

kepada konsumen tentang manfaat produk-

produk asuransi dari Prudential. Komptensi 

penyedia jasa asuransi meliputi empat 

aspek yaitu kepedulian, kemampuan 

memuaskan kebutuhan nasabah, 

kemampuan menyediakan layanan yang 

berkualitas dan mampu membantu dalam 

pembuatan kontrak asuransi Ulbinaite et al., 

(2013). Semakin tinggi kompetensi yang 

dimiliki penyedia jasa maka konsumen 

akan memutuskan untuk membeli asuransi. 

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh 

Lisnawati, (2016) dari hasil penelitian 

menunjukan bahwa kompetensi penyedia 

jasa asuransi berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian asuransi. Menurut 

penelitian Ulbinaite et al., (2013) hasil 

penelitian menunjukan bahwa kompetensi 

penyedia layanan asuransi adalah faktor 

yang paling signifikan ketika membuat 

keputusan asuransi. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Kompetensi perusahaan 
berpengaruh positif signifikan 

terhadap permintaan asuransi. 

 

Kecenderungan membeli memediasi 

pengaruh kompetensi perusahaan 

terhadap permintaan asuransi  

Menurut Ulbinaite et al., (2013) 

minat konsumen dapat muncul apabila 

konsumen merasa bahwa membeli produk 

asuransi memiliki manfaat yang dapat 

mereka rasakan, sehingga konsumen akan 

melakukan tindakan atas dasar keinginan 

untuk membeli produk asuransi. 

Perusahaan yang mampu memenuhi 

kebutuhan konsumen dan mampu 

memberikan pelayanan terbaik kepada 

konsumen dapat memicu kecenderungan 

seseorang untuk membeli produk asuransi. 

Kecenderungan membeli dapat memediasi 

kompetensi perusahaan asuransi terdapat 

keputusan membeli asuransi. Hal tersebut 
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menunjukan bahwa semakin baik 

kompetensi perusahaan asuransi, maka 

semakin tinggi pula kecenderungan 

seseorang untuk membeli asuransi. 

Semakin tinggi kecenderungan membeli 

asuransi, maka semakin tinggi pula 

seseorang memutuskan untuk membeli 

asuransi Ulbinaite et al., (2013). 

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4 : Kecenderungan membeli 
memediasi kompetensi perusahaan 

terhadap permintaan asuransi. 

 

Kerangka penelitian yang mendasari 

penelitian ini dapat digambarkan pada 

gambar 1 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1 

KERANGKA PENELITIAN 
 
METODE PENELITIAN 

Kualifikasi Sampel 

Populasi penelitian ini adalah 

pengguna dan non-pengguna produk 

asuransi jiwa. Sampel penelitian ini adalah 

pengguna dan non-pengguna produk 

asuransi jiwa di Gresik, Bangkalan, 

Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan 

Lamongan. Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dengan kriteria 

pengguna asuransi jiwa yang artinya tidak 

semua anggota populasi mampu menjadi 

sampel yang dipilih oleh peneliti. Peneliti 

juga menggunakan teknik snowball 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

dari satu responden kemudian diteruskan ke 

responden berikutnya. Selain itu, peneliti 

juga menggunakan teknik convenience 

sampling agar sampel yang diinginkan oleh 

peneliti mudah didapatkan dengan kriteria 

responden memiliki usia lebih dari 24 tahun 

dan  tinggal di Gerbang Kertosusila 

(Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, 

Sidoarjo dan Lamongan). 

 

Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data 

primer. Peneliti memperoleh informasi dari 

responden melalui pertanyaan dan 

pernyataan pada kuisioner yang peneliti 

bagikan. Penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data survey research. 

Kuisioner disebarkan kepada responden 

secara langsung dan menggunakan google 

form. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi variabel 

dependen yaitu permintaan asuransi, 

variabel independen terdiri dari jumlah 

tanggungan, literasi keuangan, dan 

kompetensi perusahaan, serta variabel 

mediasi yaitu kecenderungan membeli. 

 

Definisi Operasional 

 

Permintaan Asuransi 

Permintaan produk asuransi dapat 

diukur sebagai variabel kontinu dari 

perkiraan premi tahunan yang bersedia dan 

mampu dibayar oleh para pemegang polis 

asuransi jiwa. Berdasarkan penelitian 

Mahdzan & Peter Victorian (2013) 

indikator untuk mengukur permintaan 

produk asuransi jiwa adalah premi tahunan 

yang bersedia dibayarkan oleh responden 

dalam mata uang. 

Penelitian ini menggunakan indikator 

premi asuransi bulanan dengan mata uang 

rupiah (IDR). Pengukuran variabel 

permintaan asuransi dengan indikator premi 

asuransi mengguakan skala interval sebagai 

berikut : (1) ≤ Rp 100.000, (2) Rp 100.000 

- Rp 599.999, (3) Rp 600.000 - Rp 
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1.099.999, (4) Rp 1.100.000 - Rp 

1.599.999, (5) Rp 1.600.000 - Rp 

2.099.999, dan (6) ≥ Rp 2.100.000. 

 

Jumla Tanggungan 

Mahdzan & Peter Victorian, 

(2013) menyatakan ada perbedaan yang 

signifikan antara kelompok jumlah 

tanggungan menunjukan bahwa individu 

dengan tanggungan yang tinggi memiliki 

permintaan tinggi pula untuk asuransi 

jiwa. Sehingga semakin banyak jumlah 

tanggungan maka semakin banyak 

permintaan asuransi jiwa. 

Pengukuran variabel permintaan 

asuransi dengan indikator premi asuransi 

mengguakan skala nominal sebagai berikut 

: (1) 0 tanggungan, (2) 1 tanggungan, (3) 2 

tanggungan, dan (4) ≥ 3 tanggungan. 

 

Literasi Keuangan 

Menurut Lin et al., (2017) Literasi 

Keuangan  merupakan pengetahuan dan 

kemampuan seseorang dalam 

merencanakan keuangan atau kekayaannya. 

Berikut ini merupakan indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur variabel 

kompetensi perusahaan asuransi antara lain 

: (1) pengetahuan dasar, (2) pengetahuan 

asuransi, (3) pengetahuan investasi, dan (4) 

pengetahuan pinjaman. Pengukuran 

variabel literasi keuangan menggunakan 

linkert scale dengan skala 1-5 sebagai 

berikut : (1) sangat  tidak  setuju (STS); (2) 

tidak setuju (TS); (3) ragu – ragu (RR); 

setuju (S); sangat setuju (SS). 

 

Kompetensi Perusahaan  

Menurut Ulbinaitė et al., (2013), 

Kompetensi perusahaan adalah 

kemampuan perusahaan menyediakan 

layanan yang kompeten dan peduli untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah. Berikut ini 

merupakan indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur variabel kompetensi 

perusahaan asuransi antara lain : (1) 

Kualitas penyedia layanan asuransi dan (2) 

Kemampuan memenuhi kebutuhan 

konsumen 

Pengukuran variabel saving motives 

menggunakan linkert scale dengan skala 1-

5 sebagai berikut : (1) sangat  tidak  setuju 

(STS); (2) tidak setuju (TS); (3) ragu – 

ragu (RR); setuju (S); sangat setuju (SS). 

 

Kecenderungan Membeli 

Menurut Ulbinaitė et al., (2013), 

kecenderungan merupakan minat 

konsumen yang timbul untuk membeli 

produk yang dirasa bermanfaat, sehingga 

konsumen tersebut akan membeli produk 

atas dasar keinginannya. Berikut ini 

merupakan indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur variabel kecenderungan 

antara lain: (1)Mencari rasa aman dan 

perlindungan, (2) Regulasi pemerintah, dan 

(3) Kondisi keuangan masa depan. 

Pengukuran variabel saving motives 

menggunakan linkert scale dengan skala 1-

5 sebagai berikut : (1) sangat  tidak  setuju 

(STS); (2) tidak setuju (TS); (3) ragu – 

ragu (RR); setuju (S); sangat setuju (SS). 

 

Alat Analisis 

Analisis statistik yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis Partial 

Least Square Structural Equation 

Modelling (PLS-SEM) dengan bantuan 

program WarpPLS 6.0.  Evaluasi model 

dalam PLS-SEM dapat dilakukan dengan 

menilai outer model dan inner model. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Analisi Deskriptif 

Analisis deskriptif memberikan 

gambaran tentang variabel hasil penelitian 

yaitu permintaan asuransi, kecenderungan 

membeli, jumlah tanggungan, literasi 

keuangan dan kompetensi perusahaan 

berdasarkan sudut pandang dari hasil 

jawaban responden yang dapat ditunjukkan 

dalam bentuk pernyataan yang terdapat 

dalam kuesioner.  Berdasarkan tabel 1 dapat 

dijelaskan bahwa hasil tanggapan dari 242 

responden, ternyata rata-rata responden 

mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar mengenai variabel literasi keuangan 
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yang sedang. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan skor rata-rata responden terhadap 

mampu menjawab dengan benar pada 

variabel literasi keuangan yaitu sebesar 

64,93. 

 

Tabel 1 

TANGGAPAN RESPONDEN 

TERHADAP VARIABEL LITERASI 

KEUANGAN 

Sumber : Data primer, diolah 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan 

bahwa hasil tanggapan dari 242 responden, 

ternyata rata-rata responden kompetensi 

perusahaan yang sangat tinggi. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 

tanggapan responden terhadap variabel 

kompetensi perusahaan yaitu sebesar 4,52. 

Tabel 2 

TANGGAPAN RESPONDEN 

TERHADAP VARIABEL 

KOMPETENSI PERUSAHAAN 

 

Sumber : Data primer, diolah 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan 

bahwa hasil tanggapan dari 242 responden, 

ternyata rata-rata responden kecenderungan 

membeli yang tinggi. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan skor rata-rata tanggapan 

responden terhadap variabel 

kecenderungan membeli yaitu sebesar 3,92. 

 

Tabel 3 

TANGGAPAN RESPONDEN 

TERHADAP VARIABEL 

KECENDERUNGAN MEMBELI 

 

Sumber : Data primer, diolah 

 

Analisis dan Pembahasan 

 

Tabel 5 

HASIL ESTIMASI MODEL 

 

Sumber : Data diolah 

 

Hipotesis 1 

Berdasarkan hipotesis tiga dan table 

5, hasil estimasi model pada variabel 

jumlah tanggungan nilai p-value sebesar 

0,01 yang menunjukan bahwa jumlah 

tanggungan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap permintaan asuransi. Variabel 

jumlah tanggungan memiliki nilai β sebesar 

0,17, bahwa jumlah tanggungan memiliki 

pengaruh positif terhadap permintaan 

asuransi. Hasil penelitian menunjukan 
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bahwa H1 diterima, H0 ditolak, yaitu jumlah 

tanggungan berpengaruh positif signifikan 

terhadap permintaan asuransi. 

Hipotesis 2 

Berdasarkan hipotesis tiga dan table 

5, hasil estimasi model pada variabel litrasi 

keuangan nilai p-value sebesar 0,01 yang 

menunjukan bahwa literasi keuangan  

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

permintaan asuransi. Variabel literasi 

keuangan memiliki nilai β sebesar 0,23. 

Artinya bahwa literasi keuangan memiliki 

pengaruh positif terhadap permintaan 

asuransi. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa H2 diterima, H0 ditolak, yaitu literasi 

keuangan berpengaruh positif signifikan 

terhadap permintaan asuransi. 

 Hipotesis 3 

Berdasarkan hipotesis empat dan 

table 5, hasil estimasi model pada variabel 

kompetensi perusahaan nilai p-value 

sebesar 0,45 yang menunjukan bahwa 

kompetensi perusahaan tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap permintaan 

asuransi. Variabel kompetensi perusahaan 

memiliki nilai β sebesar 0,01. Artinya 

bahwa kompetensi perusahaan memiliki 

pengaruh positif terhadap permintaan 

asuransi. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa H3 ditolak, H0 diterima, yaitu 

kompetensi perusahaan berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap permintaan 

asuransi. 

Hipotesis 4 

 
Gambar 2 

KERANGKA HASIL UJI VARIABEL 

MEDIASI 

 

Berdasarkan hipotesis lima, table 

5, dan gambar 2 , Hal tersebut dapat dilihat 

dari nilai p-value masing-masing variabel, 

sebagai berikut : (a) nilai p-value sebesar 

0,45 menunjukan bahwa kompetensi 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadapan permintaan asuransi, (b) nilai p-

value menunjukan bahwa kompetensi 

perusahaan berpegaruh signifikan terhadap 

kecenderungan membeli, (c) nilai p-value 

menunjukan bahwa kecenderungan 

membeli berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan asuransi. Hal tersebut 

menunjukan bahwa kecenderungan 

memediasi secara penuh pengaruh 

kompetensi perusahaan terhadap 

permintaan asuransi. Variabel 

kecenderungan membeli menunjukan 

hipotesis H4 diterima atau H0 ditolak. 

 

R-Squared (𝑹𝟐) 
Berdasarkan table 5 hasil estimasi 

model menjelaskan bahwa R-Squared (𝑅2) 
pada variabel permintaan asuransi sebesar 

0,12. Artinya bahwa 12 persen variasi yang 

terjadi pada variabel permintaan asuransi 

dipengaruhi secara simultan oleh jumlah 

tanggungan, literasi keuangan, kompetensi 

perusahaan dan kecenderungan, sedangkan 

sebanyak 88 persen dipengaruhi oleh 

variabel diluar model. Berdasarkan nilai R-

Squared (𝑅2) tersebut yaitu sebesar 12 

persen maka menunjukan model yang 

lemah karena memiliki nilai kurang dari 
sama dengan 0,25 (Ghozali & Latan, 2016). 

 

Pengaruh jumlah tanggungan terhadap 

permintaan asuransi 

Hasil dari hipotesis satu 

menunjukan bahwa jumlah tanggungan 

memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap permintaan asuransi. Hal tersebut 

berarti bahwa semakin banyak jumlah 

tanggungan seseorang maka semakin tinggi 

permintaan asuransi dan sebaliknya 

semakin sedikit jumlah tanggungan 

seseorang maka semakin sedikit pula akan 

permintaan asuransi. Semakin banyak 

jumlah tanggungan seseorang maka 

semakin besar pula risiko yang akan 
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dihadapi, terelebih lagi seseorang tersebut 

sebagai tulang punggung keluarga sehingga 

tanggung jawab akan keberlansungnya 

hidup keluarga sangat besar dimana 

membuat permintaan akan asuransi ikut 

meningkat . Risiki tersebut dapat dialaihkan 

dengan menggunakan produk asuransi. 

Mayoritas responden dalam 

penelitian ini sudah sudah menikah. Hal 

tersebut dibuktikan pada gambar 4.2. 

Ketika seseorang sudah menikah maka 

tentunya akan memikirkan 

keberlangsungan hidup keluarga dan juga 

anak. Dengan mempertimbangkan risiko 

yang ada. Maka semakin banyak jumlah 

tangungan seseorang maka semakin tinggi 

pula risiko yang akan dihadapi oleh 

seseorang tersebut. 

Individu dengan jumlah 

tanggungan banyak tentunya akan 

memikirkan proteksi untuk keselamatan 

keluarganya terlebih lagi individu tersebut 

sudah menikah. Hal ini menimbulkan 

individu tersebut memiliki tingkat 

permintaan asuransi yang tinggi. Hasil 

penelitian ini sama dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Mahdzan & Peter 

Victorian, (2013) yang menunjukan bahwa 

jumlah tanggungan secara signifikan 

berpengaruh terhadap permintaan asuransi. 

Individu dengan tanggungan yang tinggi 

memiliki permintaan tinggi pula akan 

asuransi. 

Pengaruh literasi keuangan Terhadap 

Permintaan Asuransi 

Literasi keuangan menurut Lin et 

al., (2017) adalah pengetahuan dan 

kemampuan seseorang dalam 

merencanakan keuangan atau kekayaannya. 

Hasil dari hipotesis dua menunjukan bahwa 

literasi keuangan memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap permintaan asuransi. 

Artinya semakin tinggi literasi keuangan 

yang dimiliki seseorang maka akan 

semakin tinggi pula permintaan asuransi 

atau sebaliknya semakin rendah literasi 

keuangan seseorang makan akan semakin 

rendah pula akan permintaan asuransi. 

Dapat dilihat pada gambar 4.5 

mayoritas responden dalam penelitian ini 

sebanyak 44 persen merupakan individu 

yang berpendidikan terakhir D4/Sarjana. 

Total responden dengan latar belakang 

pendidikan tinggi sebesar 56 persen. 

Seseorang dengan pendidikan yang tinggi 

tentunya memiliki literasi atau pengetahuan 

tentang mengolola kekayaan yang tinggi 

pula. Selain itu, jika dilihat dari gambar 4.4 

rata-rata pendapatan responden dalam 

penelitian ini sebanyak 34 persen 

pendapatan seseorang cukup tinggi 

sehingga seseorang dengan pengetahuan 

dan pendapatan yang cukup baik akan 

meningkatkan kemungkinan melakukan 

permintaan akan asuransi. 

Literasi keuangan responden 

dalam penelitian ini dikategorikan pada 

tingkat sedang. Hal tersebut dapat dilihat 

dari tabel 4.4 bahwa sebanyak 64,93 persen 

responden mampu menjawab benar pada 

variabel literasi keuangan. Pada variabel 

literasi keuangan, indikator pengetahuan 

dasar (umum) memiliki nilai rata-rata pada 

tingkat tinggi, yaitu sebsar 82,07. Dapat 

dilihat bahwa responden sudah memahami 

konsep pengetahuan dasar (umum) tentang 

pengelolaan keuangan yang membuat 

individu memikirkan akan permintaan 

asuransi.  

Hasil pengujian hipotesis dua ini 

relevan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Lin et al., (2017) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi literasi 

keuangan seseorang jauh lebih baik. Hal ini 

menunjukan bahwa literasi keuangan 

seseorang individu memiliki pengaruh 

terhadap permintaan asuransi. Semakin 

tinggi pengetahuan akan pengelolaan 

keuangan seseorang maka semakin tinggi 

permintaan asuransi. Sebaliknya, jika 

semakin rendah pengetahuan akan 

pengelolaan keuangan seseorang maka 

semakin rendah pula tingkat permintaan 

asuransi. 

Pengaruh kompetensi perusahaan 

terhadap permintaan asuransi  
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Kompetensi perusahaan menurut 

Ulbinaite et al., (2013) adalah kemampuan 

perusahaan menyediakan layanan yang 

kompeten dan peduli untuk memenuhi 

kebutuhan. Hasil dari hipotesis ketiga 

menunjukan bahwa kompetensi perusahaan 

berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap permintaan asuransi. Artinya 

semakin baik kompetensi perusahaan 

asuransi, maka semakin tinggi permintaan 

akan asruansi namun tidak signifikan. 

Sebaliknya, semakin buruk kompetensi 

perusahaan asuransi maka semakin rendah 

permintaan akan asuransi. Hal tersebut 

diakrenakan adanya kasus yang menimpa 

perusahaan asuransi di Indonesia yang 

menyebabkan pandangan menggenai 

asuransi menjadi buruk seperti pada kasus 

perusahaan PT Asuransi Jiwasraya. 

Menurut berita pada website CNN, (2020) 

PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal 

bayar sampai dugaan korupsi seperti yang 

dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

Hal tersebut sama halnya dengan kasus PT 

Asuransi Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia (ASABRI) menurut CNN, 

(2020) mantan ketua MK menyatakan 

modal PT Asabri Rp 17,6 triliun dalam satu 

tahun penurunan modal tersebut sedang 

diselidiki pihak kepolisian yang 

menyatakan adanya dugaan korupsi. 

Dapat dilihat dalam gambar 4.8 

bahwa rata-rata responden dalam penelitian 

ini sebanyak 54 persen responden 

membayarkan premi sebesar Rp. 100.000 

sampai dengan Rp. 599.999. Hal tersebut 

menunjukan bahwa masih kurangnya minat 

nasabah akan produk asuransi sehingga 

premi yang dibayarkan pun tidak cukup 

tinggi mengingat produk asuransi sangat 

bermanfaat untuk meminimalisir risiko. Hal 

tersebut bisa saja karena maraknya kasus 

jiwasraya yang terjadi gagal bayar, 

sehingga masyarakat tidak berani untuk 

membayar premi cukup tinggi bahkan 

enggan untuk membeli produk asuransi. 

Kompeten berarti penyedia 

layanan asuransi mampu memberikan 

layanan yang baik serta memenuhi 

kebutuhan nasabah. Hal ini dapat 

ditunjukan dengan hasil skor rata-rata 

(mean) tanggapan responden terhadap 

variabel kompetensi perusahaan sebesar 

4,52. Artinya penyedia layanan asuransi 

harus memberikan produk yang berkualitas 

supaya konsumen tertarik untuk 

menggunakan produk tersebut. kompeten 

perusahaan asruansi maka seseorang akan 

percaya namun tidak signifikan. Hal ini 

berarti bahwa pandangan seseorang 

mengenai kompeten tidaknya suatu 

perusahaan sebagai hal yang kurang 

penting untuk memutuskan permintaan 

asuransi.  

Hasil pengujian hipotesis ketiga 

ini tidak relevan dengan hasil penelitian 

Ulbinaite et al., (2013) bahwa kompetensi 

perusahaan memiliki hubunga positif 

terhadap permintaan asuransi. Suatu 

penyedia layanan asuransi yang memiliki 

kualitas produk yang baik pastinya akan 

menjadi pertimbangan bagi seseorang yang 

ingin membeli asuransi. Selain itu, 

penyedia jasa juga harus mampu 

memberikan penjelasan kepada konsumen 

tentang manfaat produk-produk asuransi 

Lisnawati, (2016). Semakin tinggi 

kompetensi yang dimiliki penyedia jasa 

maka konsumen akan memutuskan untuk 

membeli asuransi. 

Kecenderungan Membeli Memediasi 

Pengaruh Kompetensi Perusahaan 

Terhadap Permintaan Asuransi 

Kecenderungan membeli 

merupakan minat konsumen yang timbul 

untuk membeli produk yang dirasa 

bermanfaat, sehingga konsumen tersebut 

akan membeli produk atas dasar 

keinginannya Ulbinaite et al., (2013). Hasil 

pengujian hipotesis keempat menjelaskan 

bahwa variabel kecenderungan membeli 

memediasi pengaruh kompetensi 

perusahaan terhadap permintaan asuransi. 

Berdasarkan hasil estimasi model dapat 

dilihat pada gambar 4.9 bahwa kompetensi 

perusahaan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap permintaan asuransi, kompetensi 

perusahaan akan berpengaruh terhadap 

permintaan asuransi jika melalui variabel 
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kecenderungan membeli sebagai variabel 

mediasi. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa semakin baik kompetensi 

perusahaan, belum tentu akan 

meningkatkan permintaan asuransi jika 

tidak ada kecenderungan dari individu 

untuk membeli asuransi. Kompetensi 

perusahaan tidak cukup untuk mendorong 

seseorang membeli asuransi, namun harus 

ada kecenderungan membeli dan juga 

eduaksi megenai produk asuransi sehingga 

individu dapat tertarik untuk membeli 

asuransi. Hal tersebut berarti bahwa 

kecenderungan membeli memediasi 

pengaruh kompetensi perusahaan asuransi 

terhadap permintaan asuransi secara 

sempurna atau secara penuh.  

Jika dilihat karakteristik 

responden. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 75 persen atau sebanyak 182 

responden dalam penelitian ini adalah 

responden yang sudah berstatus menikah. 

Mayoritas responden yang sudah menikah 

lebih cenderung memahami risiko yang 

akan terjadi pada dirinya dan juga 

keluarganya, sehingga responden bersedia 

untuk menyisihkan sebagian 

pendapatannya yang dialokasikan untuk 

membeli premi asuransi. Responden yang 

sudah menikah rata-rata juga memiliki 

tanggungan, sebagian besar responden 

cenderung bersedia membayarkan premi 

asuransi karena sudah memiliki 

tanggungan.  

Hasil hipotesis keempat ini 

relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ulbinaite et al., (2013) bahwa 

kompetensi perusahaan tidak berpengaruh 

langsung terhadap pembelian asuransi. 

Kompetensi perusahaan asuransi secara 

tidak langsung dapat mempengaruhi 

permintaan asuransi tetapi harus 

membentuk kecenderungan membeli 

seseorang untuk mempengaruhi permintaan 

asuransi. 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

DAN KETERBATASAN 

Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

disimpulkan bahwa jawaban dari 

permasalahan serta pembuktian hipotesis 

penelitian dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan antara lain : (1) Jumlah 

tanggungan seseorang memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap permintaan 

asuransi. Artinya semakin banyak jumlah 

tanggungan seseorang maka permintaan 

asuransi akan meningkat. Dengan demikian 

hipotesis satu dapat diterima. (2) Hasil 

pengujian hipotesis dua membuktikan 

bahwa literasi keuangan mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap 

permintaan asuransi. Hal tersebut berarti 

bahwa semakin tinggi literasi 

keuanganseseorang maka permintaan 

asuransi akan meningkat. Dengan demikian 

hipotesis dua diterima. (3) Hasil pengujian 

hipotesis tiga membuktikan bahwa 

kompetensi perusahaan  berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap permintaan 

asuransi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kompetensi perusahaan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

permintaan asuransi, dengan demikian 

kompetensi perusahaan tidak selalu 

menjadi pertimbangan utama dalam 

permintaan asuransi. Sehingga, hipotesis 

ketiga ditolak. (4) Hasil pengujian hipotesis 

lima membuktikan bahwa kecenderungan 

membeli dapat memediasi pengaruh 

kompetensi perusahaan terhadap 

permintaan asuransi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin baik 

kompetensi perusahaan asuransi dan diikuti 

semakin tinggi pula kecenderungan 

membeli seseorang untuk menggunakan 

asuransi sehingga dapat berpengaruh 

terhadap permintaan asuransi. Sehingga, 

hipotesis keempat diterima. 

Berdasarkan pada penelitian yang 

telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa 

terdapat beberapa keterbatasan penelitian 

diantaranya sebagai berikut : (1) Peneliti 

tidak dapat mendampingi sebagian 

responden pada saat mengisi kuisioner. (2) 

Kecilnya pengaruh variabel jumlah 

tanggungan, literasi keuangan,, kompetensi 
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perusahaan terhadap permintaan asuransi 

yang dimediasi oleh kecenderungan 

membeli yaitu hanya sebesar 12 persen. 88 

persen sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar model misalnya trust, risk 

attitude, financial literacy, usia, pendidikan 

terakhir, pendapatan, pekerjaan, jumlah 

tanggungan dan lain – lain. (3) Turunnya 

kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan asuransi sebagai akibat dari 

kasus perusahaan asuransi membuat 

masyarakat tidak berminat untuk 

menggunakan produk asuransi. (4) Masih 

rendahnya tingkat pembelian produk 

asuransi di Indonesia. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka saran yang dapat diberikan 

bagi peneliti selanjutnya antara lain : (1) 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk 

memperluas wilayah penyebaran kuisioner. 

Tidak terbatas hanya di Gresik, Bangkalan, 

Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan 

Lamongan. (2) Peneliti selanjutnya dapat 

menambahkan model yang dihasilkan pada 

penelitian saat ini dengan menggunakan 

variabel lain yang secara teoritis 

berpengaruh terhadap permintaan asuransi. 

Kemudian, bagi perusahaan asuransi 

diharapkan dapat memberikan produk dan 

pelayanan asuransi yang terbaik dan 

berbagai variasi produk asuransi. Sehingga 

perusahaan perlu untuk 

mempertimbangkan hal tersebut dalam 

memasarkan produk asuransinya. 

Perusahaan asuransi harus meningkatkan 

edukasi menganai literasi keuangan 

sehingga individu tertarik mengenai 

asuransi. 
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